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ABSTRAKT 
 

Inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskola, skola och fritidshem kan ses i 

tidigare forskning, där olika arbetssätt och förhållningssätt påverkar graden av 

inkludering. Delaktighet, tillhörighet och samspel är betydelsefulla aspekter som berör 

inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd. Uteblir dessa aspekter kan endast en 

geografisk placering bli synlig i den pedagogiska verksamheten. Därav kan detta leda till 

att inkludering utesluts och en integrering gör sig tydlig. Pedagogen innefattar en viktig 

roll i inkluderingsarbetet där dennes värderingar och förhållningssätt har påverkan på 

verksamhetens utformning, samt det befintliga behovet för barnet. Syftet med 

föreliggande studie var att skapa förståelse för den inkluderande verksamheten. En 

kvalitativ undersökning har utförts för att samla in data, intervjuer med verksamma 

pedagoger gjordes. Resultatet visade att pedagoger skapade mindre grupper av 

barngruppen samt individanpassade undervisningen för barn i behov av särskilt stöd. 

Svårigheter med inkluderingsarbetet ses i och med de stora barngrupper som ofta 

förekommer samt bristande kompetens hos pedagoger. Vid arbetet i mindre grupper blir 

barnets behov mer synligt för pedagogen som bättre kan tillgodose detta genom en 

anpassning av den pedagogiska verksamheten. Pedagogers brist på kompetens ses även 

som en svårighet då kunskap att bemöta barn i behov av särskilt stöd saknas. 

 

Nyckelord: delaktighet, en skola för alla, förhållningssätt, integrering, pedagog, samspel, 

specialpedagogik.      
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1 INTRODUKTION 
Under de senaste åren har fokus i de pedagogiska verksamheterna

1
 riktats alltmer 

mot en inkluderande verksamheten av barn i behov av särskilt stöd
2
. Ett begrepp som 

är nära relaterat till den inkluderande verksamheten är en skola för alla, som har 

blivit ett allt vanligare begrepp inom den pedagogiska verksamheten. En bidragande 

faktor till det är Salamancadeklarationen
3
 (2006) som spridit begreppet 

internationellt. Därav känns det betydelsefullt att synliggöra hur arbetet kring en 

inkluderande verksamhet fortgår.  

 

Enligt FN:s barnkonvention (1989) så ska alla barn har rätt till en likvärdig skolgång, 

de ska också har rätt till det stöd och den hjälp de behöver för att nå de lärandemål 

som råder. Detta har bidragit till att fler barn har rätt till att få sin undervisning i den 

ordinarie barngruppen.  

 

Intresset för den inkluderande verksamheten väcktes då specialpedagogiska inslag 

berördes under lärarutbildningen. Området verkar i dagens samhälle aktuellt men 

även ett område där otydligheter råder gällande hur arbetet fortgår. Därav upplevs 

ämnet väsentligt för en närmre studiering av pedagogers arbete. 

 

Utifrån Jakobsson och Nilsson (2011) handlar specialpedagogiska frågeställningar 

om bland annat inkludering, integrering, delaktighet och olika perspektiv och synsätt 

på lärande och utveckling. Det är av stor vikt att uppmärksamma pedagogernas 

uppfattning om just inkludering och vad det innebär att vara det. Särskilt då det rör 

de barn som av någon anledning behöver mer stöd i verksamheten. 

 

                                                 

 

 

 
1
 Den pedagogiska verksamheten förklaras som verksamheten i förskola, skola och fritidshem.  

2
 Barn i behov av särskilt stöd inbegriper de barn med någon form av diagnos exempelvis ADHD, 

Aspergers och Downs sydrom. Även barn som av någon anledning behöver ett extra stöd i den 

pedagogiska verksamheten till exempel utåtagerande barn, inåtvända barn och barn med en 

språkförsening. 
3
 Salamancadeklarationen berör verksamhetens utformning av barn i behov av särskilt stöd, den utgår 

från FN:s regler och allmänna förklaringar om bland annat mänskliga rättigheter. 
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2 BAKGRUND 
Rubriken inkludering och integrering tar upp begreppens betydelse utifrån olika 

författares syn på dem. Inkluderingens möjligheter berör aspekter som den sociala 

inkluderingen. Pedagogens tankar och värderingar synliggörs i rubriken perspektiv 

på förhållningssätt. I den sista bakgrundsrubriken, arbetssätt, beskriver hur 

pedagogen kan gå till väga i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

2.1 Inkludering och integrering   

Rubriken inkluderingens och integreringens betydelse i den pedagogiska 

verksamheten behandlar begreppen inkludering och integrering. Här uppges många 

forskares tankar och teorier gällande begreppens innebörd.  

2.1.1 Inkluderingens och integreringens betydelse i den 
pedagogiska verksamheten 

Nilholm (2006) ställer de olika begreppen integrering och inkludering mot varandra. 

Han menar att integrering utgår ifrån helheten, alltså verksamheten, vilken delarna, 

närmre bestämt barnen ska anpassas till.  En integrerad verksamhet innebär att de 

barn som anses avvikande bör anpassas till verksamheten. Detta styrks även av 

Jakobsson och Nilsson (2011) som benämner integreringens betydelse som 

sammansmältning, en helhet bildas av olika delar. Unesco (2005) tar upp begreppen 

och menar att integrering inte innebär någon förändring av verksamheten. Vilket 

resulterar i att verksamheten, läroplanerna och organisationen inte anpassas efter 

barnet, utan blir densamma för alla. Detta ses som en stor utmaning för en 

inkluderande verksamhet. Integrering kan enligt Emanuelsson (2004) ses som ett 

begrepp som brukas då barn i behov av särskilt stöd flyttas in den ”vanliga” 

barngruppen. Vidare menar författaren att dessa barn kan bli stämplade med 

etiketten: avvikande. Begreppet inkludering innebär däremot ett utgående ifrån 

delarna, som helheten därefter ska anpassas till. Vilket betyder att verksamheten ska 

anpassas till de barn som vistas där och deras olikheter (Nilholm, 2006). Denna 

definition av inkluderingsbegreppet stämmer överens med Skolverket (2005) som tar 

upp vikten av att det är just verksamheten som ska anpassas till alla barn. 

Begreppet integrering kan enligt Isaksson (2009) verka diffust i sin kontext, därav 

har det skett en ökning av inkluderingsbegreppet, som även kan komma att ses som 

en ersättning av integrationsbegreppet. Vidare tyder författaren skillnaden mellan 
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integrering och inkludering. Integrering syftar till enskilda individer och inkludering 

i sin tur syftar till alla individer. Inkludering innebär att alla barn har chans att delta i 

verksamheten i ett gemensamt rum. Inkludering nämner Brodin och Lindstrand 

(2010) som något mer än bara placeringen, det handlar också mycket om delaktighet.  

Enligt Unesco (2005) så har begreppet en skola för alla sin utgångspunkt i begreppen 

inkludering och integrering. Verksamheten som innefattar begreppet en skola för alla 

ska inkludera samtliga barn, vilket innebär att de ska få möjlighet till en anpassad 

verksamhet efter deras behov. Inkluderingen är en utvecklingsgång som avser att ge 

barn i behov av särskilt stöd större tillgång till lärande och utveckling, därtill även 

minska exkludering
4
 i verksamheterna. Isaksson (2009) menar att inkludering i 

verksamheterna innebär arbetssätt och undervisning av inkluderande karaktär för 

barn i behov av särskilt stöd. Vidare betonar författaren att en inkluderande 

verksamhet ska verka för att ingen individ blir utestängd från verksamheten eller på 

något sätt diskrimineras. Enligt författaren bygger en inkluderande verksamhet på 

barns likheter mer än dess olikheter. Vilket även kan ses i Emanuelssons (2004) 

tankar, barns olikheter bidrar som en resurs i en integrerad verksamhet.  

I skolsammanhang tar en del författare upp att flertalet barn i behov av särskilt stöd 

är endast placerade i den ordinarie verksamheten. En inkludering är inte alltid given, 

i vissa fall sker endast en integrering (Brodin & Lindstrand, 2010; Nilholm, 2006). 

Brodin och Lindstrand (2010) ställer sig kritiska till den integrering och inkludering 

som äger rum i de pedagogiska verksamheterna. Författarna förespråkar att högre 

krav krävs på inkluderingsfenomenet, att vara inkluderad innefattar inte endast att 

barn i behov av särskilt stöd är placerad i en grundskoleklass, utan barnet bör också 

ingå i en social gemenskap. Inkludering bör enligt Isaksson (2009) ses som en 

process för att uppnå en verksamhet som präglas av gemenskap och tillhörighet. 

Delaktighet och social samvaro är viktiga moment som utgår ifrån barns egna 

förutsättningar. Undervisningen bör förekomma tillsammans med övriga i den 

ordinarie verksamheten, den ska präglas av social samvaro och gemenskap. Barnen 

                                                 

 

 

 
4
 Exkludering innebär att: ”utestänga någon från något” (SAOB, 2008). 
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ska känna att de har lika rätt till deltagande och social rättvisa (Isaksson, 2009; 

Nilholm, 2006; Skolverket, 2001).  

2.2 Inkluderingens möjligheter 

Följande rubrik innehåller underkategorierna: samspel samt delaktighet. Samspel och 

delaktighet beskrivs här som grundläggande delar i inkluderingsarbetet. 

2.2.1 Samspel 

Luttropp (2011) menar att den sociala inkluderingen kan gagna barn i behov av 

särskilt stöd genom att vara i grupper som är heterogena, då det rör olika 

samspelsfaktorer. Särskilt eftersom en heterogen barngrupp bidrar till att fler 

tillfällen för samspel ges och även en ökning av utmaningar än vad som kan ses vid 

en homogen barngrupp. Det kan förklaras att i den heterogena barngruppen erbjuds 

blandat utbyte av barns svårigheter inom den kognitiva utvecklingen och 

kommunikationen, där de kan ta del och lära av varandra. Vidare pekar Luttropp på 

att leken är en viktig del för att utveckla samspelsförmågan. Samspelet har i sin tur 

enligt Jonsdottir (2007) en stor roll för barnets lärande och utveckling. Luttropp 

(2011) tar vidare upp att om det ska bli en positiv utveckling för barn i behov av 

särskilt stöd krävs det att det inte känner press inför ett speciellt utförande i den 

pedagogiska verksamheten. Pedagogen får därmed en viktig roll att hjälpa barnet i 

sin kommunikation och också lägga fokus på att bemöta och förstå det sociala 

beteendet som barnet besitter.  

2.2.2 Delaktighet 

Luttropp (2011) nämner att engagemang är en betydelsefull komponent gällande 

delaktighet samt inkludering. Bara för att ett barn är fysiskt närvarande behöver det 

inte vara ett antydande till ett aktivt deltagande. För att se närmare på barns 

delaktighet kan man utgå från engagemanget i aktiviteter. En del barn samspelar inte 

med andra och då blir det svårare att vara delaktig. Barns engagemang innefattar i 

hög grad samspelet och leken i en verksamhet som är stödjande. Delaktighet kan 

studeras genom att se hur pedagogen stödjer barnet och även barnets engagemang 

och agerande då de befinner sig i en välkänd miljö. Enligt Luttropp har olika studier 

visat att barns delaktighet verkar större i planerade situationer som till exempel 

undervisningar än deras delaktighet i exempelvis fria aktiviteter.  
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Luttropp (2011) fortsätter att det även har visat att den pedagogiska verksamhetens 

kvalité, beroende på om kvalitén är hög respektive låg, har en avgörande roll 

gällande barns delaktighet. I sin tur kan den pedagogiska verksamhetens kvalité 

påverkas av pedagogers engagemang i styrda samt fria aktiviteter. Detta kan även ses 

i Jonsdottirs (2007) tankar om att pedagoger har som uppgift att finnas där som stöd 

för barnet i den sociala utvecklingen och att pedagogerna skapar miljöer där barnen 

kan känna samhörighet. Vidare menar Luttropp (2011) att barn i verksamheter med 

hög kvalité har ett mer samspelande, engagerar sig mer och är mer deltagande i olika 

sammansatta aktiviteter. I de verksamheter där kvalitén är sämre kan det ses att barn 

leker mer ensamlekar och är mer passiva. Vissa lekar kräver ett mer deltagande, det 

vill säga ett mer användande av samspelsförmågan. Barn i behov av särskilt stöd 

tenderar ofta att samspela med vuxna mer än med andra barn. Detta kan i sin tur ge 

färre tillfällen där normprövning blir tillgängligt. Något som även ger stöd i 

Jakobsson och Nilssons (2011) resonemang som menar att många barn i behov av 

särskilt stöd är ensamma under fria aktiviteter. Författarna menar att vuxenstöd kan 

vara en fördel för barn i behov av särskilt stöd att interagera med andra barn. 

Skolverket (2005) tar upp att mycket av barns normer tar sin grund i samspelet med 

andra barn.  

2.3 Perspektiv på förhållningssätt 

Under denna rubrik ingår pedagogers förhållningssätt som behandlar vikten av 

pedagogers attityder gentemot barn i behov av särskilt stöd. Nästa rubrik relationellt 

och kategoriskt förhållningssätt förklarar vilken betydelse dessa förhållningssätt får 

då pedagogen intar dem. Pedagogers kompetens redogör för vikten av pedagogers 

kunskaper kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd  

2.3.1 Pedagogers förhållningssätt 

Enligt en studie från Skolverket (2001) kan det ses att föräldrars och barns 

uppfattningar kring pedagogers förhållningssätt och bemötande har stor inverkan på 

barns svårigheter i den pedagogsiska verksamheten. Attityder och förhållningssätt 

som innefattas av pedagogen kan enligt Isaksson (2009) bidra till det stöd barn i 

behov av särskilt stöd erbjuds av det pedagogiska arbetet. Vikten av pedagogers 

förhållningssätt och attityder tar även Nilholm (2006) stöd i, som vidare får betydelse 

gentemot barns olikheter för det inkluderande arbetet. Luttropp (2011) anser om en 



8 

 

verksamhet ska erhålla en hög kvalité beror det på vilken syn pedagogerna har på 

lärande och barn. Därav blir det förhållningssätt pedagogerna innehar, deras respekt 

gentemot barn och det gemensamma engagemanget av betydande karaktär. Därmed 

har pedagogerna ett ansvar att anpassa lämpliga aktiviteter utifrån den 

utvecklingsnivå barnen befinner sig på. Det gäller att pedagogerna breddar sin syn 

och är lyhörda mot barnet i behov av särskilt stöd och även mot hela barngruppen, 

just vad som blir det bästa för alla parter för att en positiv utveckling ska ske.  

2.3.2 Relationellt och kategoriskt förhållningssätt 

Två perspektiv som pedagoger kan förhålla sig till är: kategoriskt och relationellt. 

Det relationella perspektivet beskrivs som ett mer långsiktigt förhållningssätt där 

fokus riktas mot både individen och verksamheten (Isaksson, 2009; Jakobsson och 

Nilsson, 2011; Rosenqvist, 2007). Barns svårigheter relaterat till verksamheten kan 

utifrån ett relationellt perspektiv verka för ett framgångsrikt förhållningssätt, de kan 

ses som en tillgång för den pedagogiska verksamheten (Unesco, 2005).  Även Asp- 

Onsjö (2006) nämner detta förhållningssätt som kan kopplas till begreppet en skola 

för alla, som kan ses ute i verksamheten som väsentligt. Det relationella perspektivet 

nämns av von Wright (2001) som tar upp att med detta synsätt blir olika handlingar 

synliga som uppkommer hos barnet. Genom genuina interaktioner se det unika för 

varje barn. Författaren förespråkar att det är i de mellanmänskliga mötena man lär 

känna ett barn och dess egenskaper. Behoven som kan uppstå kan vara situerade. De 

kan alltså vara bundna till ett specifikt sammanhang och inte förstås på samma sätt i 

alla situationer. Tillägnelsen av mötet med ett barn hjälper pedagogen att förhålla sig 

på bästa sätt utifrån det aktuella behovet. En liknande förklaring av det genuina 

mötet stöds av Johansson (2003) som nämner att mötet med andra är en förutsättning 

för att kunna närma sig barns perspektiv
5
, en förståelse för andras behov och 

förutsättningar.        

                                                 

 

 

 
5
 Barns perspektiv syftar till en förståelse och närmande av barnets perspektiv. 
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Intagandet av ett kategoriskt förhållningssätt är uppmärksamheten riktad mot själva 

funktionsnedsättningen eller på svårigheter som uppkommer hos barnet. Fokus ligger 

på att det är barnet som ska anpassas utefter den pedagogiska verksamheten. Vidare 

nämner Asp- Onsjö (2006) det kategoriska perspektivet och påstår att problematiken 

som uppstår tillhör barnet och verksamheten ska kompenseras. Kritik till det 

kategoriska perspektivet framför Jakobsson och Nilsson (2011), de nämner 

perspektivet som kortsiktigt av den anledningen att åtgärder söks via barnets 

problem.  

2.3.3 Pedagogers kompetens 

Enligt Skolverket (2005) är det upp till kommunen att se till att pedagoger har den 

kompetens som är lämplig och att det även ges möjlighet till vidareutbildning inom 

specialpedagogik. Kommunen bör se till att kontinuerliga analyseringar och 

kartläggningar görs gällande kompetensutvecklingen tillsammans med samtliga av 

pedagogerna. Detta just för att verksamhetens kvalité ska vara den lämpligaste för 

barns lärande och utveckling. Vidare menar Skolverket att pedagoger ska se till att 

den pedagogiska verksamheten vidareutvecklas och granska den kritiskt. Ahlberg 

(2007) belyser att alla pedagoger oberoende av vilken skolform de arbetar inom ska 

ha grundläggande kunskap om specialpedagogik. Därav är det pedagogers ansvar att 

barn i behov av särskilt stöd får de insatser som behövs för att stödja barnets behov. 

Även Brodin och Lindstrand (2010) stödjer detta då de menar att specialpedagogiska 

kunskaper är en nödvändighet för pedagoger om den pedagogiska verksamheten ska 

kunna ses som inkluderad. 

I Salamancadeklarationen (2006) beskrivs det att alla barn i den mån det är möjligt, 

ska få nyttja undervisningen tillsammans, för att på så sätt uppnå en inkluderad 

verksamhet. För att en verksamhet ska kunna erkännas som inkluderad måste barnen 

få sina behov tillgodosedda och även att hänsyn tas för olika arbetsmetoder samt 

kursplaner som är lämpliga. Vidare kan det ses i Salamancadeklarationen att 

pedagoger i särskilda verksamheter har den kunskap som behövs för arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. Med särskilda verksamheter menas exempelvis 

särskolan. Ett sätt att ta tillvara på dessa kunskaper är att pedagoger med specifika 

kunskaper inom området ger stöd och hjälp till pedagoger i den reguljära 

verksamheten, för att på så sätt bättre kunna anpassa den pedagogiska verksamheten 

efter de behov som är befintliga för tillfället. Detta tar även Isaksson (2009) stöd i 
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som menar att specialpedagogen kan fungera som en handledare till andra 

pedagoger.   

2.4 Pedagogers arbetssätt 

Under denna rubrik tas didaktisk inkludering och den stödjande pedagogen upp. 

Didaktisk inkludering innefattar bland annat att barns olikheter ses som en tillgång 

för ett inkluderande arbete. I rubriken den stödjande pedagogen beskrivs det hur 

pedagogen genom olika arbetssätt kan hjälpa barn i behov av särskilt stöd i sin 

utveckling och i sitt lärande.    

2.4.1 Didaktisk inkludering 

Didaktisk inkludering innefattar undervisningen och det pedagogiska arbetssättet. 

Fokus riktas mot undervisningens anpassning till barn i behov av särskilt stöd för att 

ett lärande ska ske (Asp- Onsjö, 2006). Skolverket (2001) tar upp den didaktiska 

inkluderingen, som innebär att pedagogers arbetssätt är av stor vikt för att en 

didaktisk inkludering ska ske. Den didaktiska inkluderingen kan exempelvis 

innefatta att pedagogen dagligen gör anpassningar i sin undervisning som underlättar 

för barnet i behov av särskilt stöd. 

Nilholm (2006) och Emanuelsson och Person (2002) betonar vikten med att 

arbetssättet i undervisningen kan vara mer eller mindre inkluderande. Det vill säga 

om barns olikheter ses som en tillgång, alla barn får inflytande över sitt arbete och 

om det finns ett utbyte mellan barnen. Även Assarsson (2007) belyser att pedagoger 

kan se barnens svårigheter som en tillgång eller ett dilemma. Intagandet av barns 

olikheter kan bidra till en möjlighet för alla barn att få känna sig accepterande och 

delaktiga. Vidare menar Isaksson (2009) att det inkluderade arbetssättet handlar om 

att kunna möta alla barns olikheter. Vilket i sin tur betyder att verksamheten måste 

ändras så att den är anpassad till alla barn och deras olikheter. Detta ses även i 

enighet med Nilholm (2006) som påpekar att tidigare arbete utgick från anpassning 

av barnen till verksamheten. Medan det nu finns en strävan efter en anpassning av 

verksamheten till barnen. 
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2.4.2 Den stödjande pedagogen 

Kinge (2000) tar upp att de svårigheter som kan uppkomma kring inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd bör förstås och ses utifrån sitt sammanhang och inte 

endast utifrån specifika situationer. Vidare förespråkar författaren att det inte alltid 

går att utläsa det bästa för barns behov genom beteenden som sker i enskilda 

situationer. Det krävs en mer djupare förståelse av vilket behov barnet är i behov av. 

Kinge betonar fortlöpande reflektioner och observationer samt en vana att utveckla 

sin egen förståelse för barnets beteende. Detta arbetssätt bidrar till att se barnet som 

ett subjekt, att pedagoger tillsammans med barnet gör något. Motsatsen är att se 

barnet mer som ett objekt, något som pedagoger måste göra något åt. Genom att ha 

ett subjektivt synsätt gentemot barnet kan det hjälpa pedagoger att vara en mer 

autentisk pedagog, en äkta genuin medmänniska.   

Jakobsson och Nilsson (2011) nämner ytterligare en metod i arbetet med en 

inkluderad pedagogisk verksamhet. De menar att ibland krävs det av pedagoger en 

mer tydlighet i instruktioner. Ett tillvägagångssätt är att benämna en sak i taget och 

även med hjälp av skrivna ord och bilder. Olika moment som ska utföras kan för en 

del barn vara svåra, intar pedagoger ett mer konkret sätt kan det underlätta för barn i 

behov av särskilt stöd. Vissa barn behöver även få förklaringar som är mer personligt 

anpassat. Ett tillvägagångssätt är att försöka utgå från barnets intressen och behov för 

att bidra med fler möjligheter till lärande och delaktighet. Rutiner är för många barn i 

behov av särskilt stöd betydelsefullt, det gäller att se till så olika rutiner inte blir 

alltför mekaniskt inlärda.  

I fria aktiviteter där det inte är strukturerat, menar Luttropp (2011) att det ställs högre 

krav på barn i samspelssituationer eftersom de behöver ta mer egna initiativ. I och 

med ett ökat initiativtagande från barnets sida kan det även ses en ökning av barnets 

engagemang. För att barn i behov av särskilt stöd ska lyckas bra i sitt 

handlingsutrymme behöver pedagoger finnas där som ett lagom stöd. Detta stöd bör 

involvera att pedagogen utmanar barnet men också ger det utrymme att själv få 

utföra handlingar. Vidare betonar Luttropp att samspelet i barngruppen kan bli 

uppdelat och bundet till vissa aktiviteter. Pedagoger kan enligt författaren i sådana 

situationer även i de fria aktiviteterna ge barnet mer lämpligt stöd. Jakobsson och 

Nilsson (2011) styrker detta och menar att många barn kan ha svårigheter med val av 

aktiviteter på större ytor där många vistas samtidigt, exempelvis ute på gården. De 



12 

 

kan då behöva extra pedagogiskt stöd. Att barn behöver stimulans och stöd även 

under fria aktiviteter intygas av Skolverket (2005) som menar att närvaron av 

pedagoger är lika behövande i fria aktiviteter som i övriga aktiviteter.          
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3 SYFTE 

Syftet med föreliggande studie var att skapa förståelse för den inkluderande 

verksamheten. Därmed ett utgående från pedagogers förhållningssätt och arbetssätt 

kring barn i behov av särskilt stöd. Fokus riktades mot ett specialpedagogiskt 

perspektiv, där barn i behov av särskilt stöd var utgångspunkten i 

inkluderingskontexten.  

 

I anslutning till studiens syfte utgick följande innehåll från nedanstående 

frågeställningar: 

 

 

 Hur arbetar pedagoger kring inkludering i den pedagogiska verksamheten? 

 

 

 Vilka svårigheter anser pedagoger det finns av inkluderingsarbetet i den 

pedagogiska verksamheten? 
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4 METOD 
I huvudrubriken metod tas rubriken metodval upp, som behandlar valet av studiens 

metod. Rubriken urval tar upp hur kontakten med de pedagoger som medverkat i 

studien tagits, samt anledning av detta val synliggörs. I nästkommande rubrik, 

datainsamling, beskrivs hur data har samlats in samt hur valet av mottagandet av 

intervjufrågorna gick till. Rubriken etiska principer berör de krav som forskning 

bygger på kring de medverkandes försäkrande av deltagandet. Analysering av data är 

den sista rubriken och innehållet redogör för hur insamlad data har bearbetats.      

4.1 Metodval 

Studien utgick från en kvalitativ forskning. Vilken beteckning forskningen utgår från 

avgör enligt Patel och Davidsson (1994) hur den insamlade data bearbetas och 

analyseras. En forskning som är kvalitativt inriktad fokuserar på analysmetoder som 

är verbala. Vi valde att använda en kvalitativ forskning för att genom intervjufrågor 

(BILAGA 2) få noggrant utförda svar, som senare ses som en tillgång för vår analys. 

Intervjuer valdes för att fånga upp intressanta aspekter som kan uppkomma vid ett 

personligt möte med den intervjuade. Aspekter som kunde komma att utebli vid 

exempelvis enkätundersökning. I och med att följdfrågor kunde uppkomma, blev 

detta val av intervju betydelsefullt.    

4.2 Urval 

I föreliggande studie deltog sex verksamma pedagoger, där fyra pedagoger var 

förskollärare och två pedagoger var lärare i fritidshem. De pedagoger som deltog i 

studien var verksamma i förskola respektive skola och fritidshem. Genom att utgå 

från de olika yrkeskategorierna gav det oss en bredare insikt av hur det inkluderade 

arbetet gör sig gällande i den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna som deltog i 

studien var verksamma inom samma kommun. Detta urval gjordes på grund av den 

tid som fanns till förfogande. En bredare studie hade varit komplicerat att utföra då 

tiden var begränsad. 

Kontakt av medverkande pedagoger har tagits under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar. Pedagoger från tidigare arbete och vikariat har också kontaktats. Vi har 

även nyttjat vårt privata nätverk där befintliga kontakter med pedagoger har 

tillvaratagits.  Tillvägagångssättet för att få kontakt med pedagoger var att maila ett 

missivbrev samt samtyckesformulär (BILAGA 1) till rektorerna vid de pedagogiska 
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verksamheterna. Involvering av rektorerna gav oss även samtycke från deras sida att 

utföra intervjuerna i de ansvariga verksamheterna.  

Valet av intervjuade pedagoger förhöll sig inte endast till pedagoger med specifika 

kunskaper inom specialpedagogik. Av den orsaken att fånga upp en mer allmän syn 

inom arbetet med barn i behov av särskilt stöd från pedagogernas perspektiv. Därav 

blev vårt syfte synliggjort som var att få förståelse för pedagogers förhållningssätt 

och arbetssätt kring en inkluderande verksamhet. Även våra frågeställningar blev på 

så vis besvarade, då inblick gavs i hur det inkluderande arbetet gestaltat sig.  

4.3 Datainsamling 

Vårt tillvägagångssätt har bestått av intervjuer med de medverkande pedagogerna. 

Intervjufrågorna var öppna och samma frågor ställdes till samtliga medverkande. 

Detta menar Gillham (2008) går under en halvstrukturerad intervju, vilket innebär att 

denna metod ger en god kvalité av data. Ljudinspelning via mobiltelefon har under 

intervjuerna förekommit, vilket har skett genom överenskommelse. Även nedskriven 

text i form av anteckningar har gjorts under intervjutillfällena. Inspelning av 

intervjuerna kan ses som ett komplement till de anteckningar som gjorts. Det blev då 

till fördel då vi kunde gå tillbaka och lyssna flera gånger på det som sagts.  

Vid intervjutillfället har vi befunnit oss avskilt från den rådande verksamheten, 

exempelvis i personalrummet. På de ställen där fler pedagoger har intervjuats, valde 

vi att utföra intervjun med en pedagog i taget. Valet att intervjua var och en för sig av 

pedagogerna gjordes för att fånga upp intressanta aspekter. Aspekter som kan 

uppkomma avgörande enskilda pedagoger vidare deras attityder och förhållningssätt. 

Efter varje avslutad intervju har vi bearbetat anteckningar som gjordes och även 

lyssnat på den inspelade ljudupptagningen. Detta skapade en transkriberad text av 

intervjusvaren, som blev användbar vid vår analysering. Patel och Davidsson (1994) 

belyser tankar som kan uppstå under bearbetningen av data, dessa tankar kan komma 

att ha stor betydelse för den slutgiltiga analysen. Vi har tagit fasta på detta och fört 

ner de tankar som uppstått under rådande intervju, vilka bidrog som ett vilande stöd 

inför vår analys.     
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4.3.1 Val av intervjufrågor 
De intervjufrågor som ställdes under genomförda intervjuer har tidigare skickats ut 

innan intervjuerna ägde rum. Valet av detta sätt grundades på att vi ville ha ut så 

mycket som möjligt av intervjuerna. Därav blev de medverkande pedagogerna mer 

förberedda och intervjuerna flöt på bra. Eftersom tillgång till intervjufrågorna funnits 

kunde även de medverkande pedagogerna ställa frågor till oss gällande vår studie. 

Detta tillvägagångssätt uppskattades av pedagogerna.  

4.4 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2012) skriver ut fyra huvudkrav på forskningen. Den första av 

dessa är individskyddskravet. Den innebär att deltagande i intervjun ska ges 

information om forskningens syfte. Denna information gavs till samtliga deltagande i 

studiens undersökning genom ett missivbrev (BILAGA 1) som skickades ut till 

verksamheterna. Vetenskapsrådet tar vidare upp samtyckeskravet som är nästa 

huvudkrav. Den uppger att deltagare äga rätten att bestämma sitt medverkande. Detta 

samtycke gavs från samtliga medverkande pedagoger genom ifyllnad av 

samtyckesformuläret innan påbörjad intervju. Konfidentialitetskravet är det tredje 

huvudkrav som Vetenskapsrådet tar upp. Den innehåller att deltagarnas uppgifter 

skall vara oåtkomliga för obehöriga. Denna information hänvisades via det 

missivbrev som gavs ut innan studien var påbörjad. Det sista av huvudkraven enligt 

vetenskapsrådet är nyttjandekravet, som anger att uppgifter om enskilda personer ej 

får nyttjas i annat ändamål än forskning. Även detta krav angavs i det utsända 

missivbrev.  

4.5 Analysering av data  

Genom insamlad data har kategoriseringar utförts av det som givits under 

intervjutillfällena. Dessa kategoriseringar har gjorts genom att insamlad data lyssnats 

igenom flertalet gånger och teman har tydliggjorts. Där liknande information har 

framkommit genom intervjuerna. Citat från intervjuerna styrktes då de förhöll sig till 

de kategoriseringar som blev synliga. Citaten valdes ut genom att vi läste de 

transkriberande texter av intervjuerna samt lyssnade av inspelningarna under 

flertaliga tillfällen. Vid dessa tillfällen valde vi att gå igenom varje fråga för sig för 

att jämföra och finna skillnader och likheter i de olika intervjuerna. På så sätt 

fångade vi upp olika kategorier som belyses i studien. Här lades ingen vikt vid vilken 
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befattning pedagogerna hade, utan fokus var att jämföra deras arbetssätt och 

förhållningssätt.   
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5 RESULTAT 
I det resultat som presenteras ses temana: hur arbetar pedagoger kring inkludering i 

den pedagogiska verksamheten? samt vilka svårigheter anser pedagoger det finns av 

inkluderingsarbetet i den pedagogiska verksamheten? Den förstnämnda rubriken 

beskriver olika arbetssätt och metoder som de intervjuade pedagogerna går tillväga 

med i inkluderingsarbetet av barn i behov av särskilt stöd.  Sista nämnda rubriken 

synliggör svårigheter som de intervjuade pedagogerna uppger i inkluderingsarbetet 

med barn i behov av särskilt stöd  

5.1 Hur arbetar pedagoger kring inkludering i den 
pedagogiska verksamheten? 

De olika kategoriseringarna kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd som har 

tematiserats av de intervjuer vi gjort är följande rubriker: gruppindelning, 

verksamheten samt individanpassad undervisning. Gruppindelning tar fasta på ett 

arbetssätt som tyder på en indelning av barngruppen i mindre grupper. Rubriken 

verksamheten tar upp betydelsen utformandet av den pedagogiska verksamheten har 

för barn i behov av särskilt stöd. Rubriken individanpassad undervisning inrymmer 

vikten av den enskilda tiden med barn i behov av särskilt stöd. Resurs i den 

pedagogiska verksamheten synliggör resursens betydelse för barn i behov av särskilt 

stöd i den pedagogiska verksamheten.  

5.1.1 Gruppindelning 
Den här kategorin belyser ett arbetssätt i inkluderingsarbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Arbetssättet innefattade en indelning av den stora barngruppen i mindre 

grupper. De intervjuade pedagogerna belyste ett underlättande för många av barnen 

genom en indelning av barngruppen. Detta kunde i sin tur enligt pedagogerna vara 

till hjälp både för dem själva att stödja barnet i den pedagogiska verksamheten, samt 

för barnet som fick mer utrymme och ofta kunde ta för sig mer. Arbetssättet med 

indelning av barngruppen styrktes av citatet nedan: 

Jag och mina kolleger försöker så ofta som möjligt att dela in barnen i mindre grupper.  

Det gör att de mer explosiva barnen får lugn och ro… så blir det större möjlighet att se 

över situationen. De lite mer… inåtvända barnen får större möjlighet att ta större plats 

i den lilla gruppen. Jag tycker att vi har ett stort ansvar som pedagoger att dela in 

barnen så att de lyfts och växer tillsammans. De ska känna sig trygga. 

Detta citat framhöll gruppindelning som ett arbetssätt vid inkludering. Där barn i 

behov av särskilt stöd fick möjlighet till interaktion med andra barn. Det framgick 
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även av intervjuerna att pedagogerna ansvarade för att barnen skulle känna sig trygga 

och utvecklas.  

De intervjuade pedagogerna tog upp vikten av pedagogers roll att de fick barnen 

inkluderade i den pedagogiska verksamheten. Det har även framgått av intervjuerna 

att barn i behov av särskilt stöd genom gruppindelning gavs fler möjligheter till den 

sociala inkluderingen. De intervjuade pedagogerna tog fasta vid att arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd i mindre grupper bidrog till större möjlighet att se och bemöta 

barnet utifrån dess befintliga behov. Från nedanstående citat kan ytterligare en form 

av gruppindelning ses. Pedagogen skapade tillfällen till samspel för barn i behöv av 

särskilt stöd i mindre grupper: 

Den sociala träningen med X… som vi har försökt att få med ett annat barn… för det 

finns en del barn som tycker det är jätteroligt att leka med X. Då kan man säga ”vill du 

leka med X” Man går in i ett rum och får med andra barn. En lek tillsammans så att 

barnet inte bara leker själv. 

De intervjuade pedagogerna lyfte fram olika aktiviteter som skedde i mindre grupper. 

Enligt pedagogerna kunde detta arbetssätt gagna barn i behov av särskilt stöd i deras 

lärande och utveckling. De intervjuade pedagogerna återkom ofta till betydelsen av 

att barn i behov av särskilt stöd skulle ges möjlighet till inkludering i både stora och 

mindre barngrupper. Citatet nedan visade hur pedagogen samlade en grupp med barn 

för att träna den språkliga samt den sociala utvecklingen: 

Vi spelar enklare lotto med bilder och de får berätta om sina bilder för kompisarna… 

bra för att få igång språket… en språklig träning, de får både tänka och prata. Det sker 

ett samspel. 

5.1.2 Verksamheten 
Arbetet med barn i behov av särskilt stöd började med att pedagogerna vi intervjuade 

uppmärksammade att den pedagogiska verksamheten inte var anpassad för en del 

barn då dessa behövde mer stöd i vissa situationer. De intervjuade pedagogerna lade 

stor vikt vid att miljön hade en stor påverkan huruvida barn var i behov av särskilt 

stöd. Pedagogerna uttryckte en verksamhet där det vilade ett stort ansvar hos 

pedagogerna att tillfredställa barnens behov utifrån en anpassad verksamhet. I 

kommande citat beskrev en pedagog allmänt verksamhetens anpassning: 

Vissa säger… att det inte finns barn som är i behov av särskilt stöd… utan att förskolan 

skapar "dessa barn". Barn blir olika i olika situationer och de blir olika i olika 

konstellationer. Både med oss vuxna och med de andra barnen. Jag tycker ändå att 

vissa barn behöver mer stöd av oss än andra. Men att det är a och o att vi anpassar 

verksamheten efter de barn vi har.  
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Citatet framhöll att den pedagogiska verksamheten påverkade när barn var i behov av 

särskilt stöd. Samtidigt som pedagogen ansåg att det i vissa fall fanns ett behov av 

särskilt stöd oberoende huruvida verksamheten såg ut. De intervjuade pedagogerna 

talade om en verksamhet samt pedagogers förhållningssätt som påverkade barnens 

förutsättningar för att utvecklas. Vidare menade pedagogerna att det förhållningssätt 

som innehades fick betydelse för huruvida anpassningen skedde. Antingen skedde 

det en anpassning av verksamheten till barnet i behov av särskilt stöd eller fick 

barnet anpassa sig till verksamheten. 

De intervjuade pedagogerna nämnde verksamhetens kvalité och dess anpassning till 

barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna belyste svårigheter med att få en 

verksamhet som var anpassad efter varje enskilt barns behov. Pedagogerna uttryckte 

en maktlöshet kring att få barn i behov av särskilt stöd inkluderade i verksamheten, 

då förutsättningarna att åstadkomma detta inte alltid var självklara. Citatet nedan 

förklarade en pedagogs syn på verksamhetens brister, då pedagogen menade att 

verksamheten inte fungerade helt för barn i behov av särskilt stöd: 

Sen vore det ju inte helt fel om man ska vara integrerad i en sådan här verksamhet om 

vi kunde ha en verksamhet som kunde passa de här barnen. För den funkar ju inte fullt 

ut… som för de flesta andra barnen, man klarar ju inte allting. Man kan anpassa saker 

så att det går att vara med. Men det går liksom inte att göra sakerna fullt ut alla 

gånger. Så en anpassad verksamhet skulle vara bra också, också då även materialet 

som vi har skulle kunna vara saker som… antar jag skulle kunna fungera bättre för de 

här barnen. 

5.1.3 Individanpassad undervisning 
Följande kategori inrymmer hur arbetet med inkludering sker på individnivå. Denna 

individnivå förklarades att pedagoger arbetade och tog tid för ett barn i taget. De 

intervjuade pedagogerna nämnde vikten av den enskilda tiden med barnet i behov av 

särskilt stöd. Pedagogerna förklarade att den enskilda tiden med barnet var 

betydelsefull på så sätt att barnet i vissa situationer fick det stöd det var i behov av. 

Detta stöd hjälpte barnet att bli inkluderad i den pedagogiska verksamheten 

tillsammans med de andra barnen.     

Då har vi X och det är socialt. Vi har försökt hjälpa henne in i leken... att man kan säga 

att vi pedagoger… en av oss är ett hjälp- jag till henne, att vi är med henne... hjälper 

henne i leken och förekommer henne. Sen har vi dem här meningarna: ”vill du leka med 

mig?” ”kan jag få den tillbaka?” Detta har vi kört med de andra barnen med. Det 

gäller ju lite att man som närvarande vuxen har sett situationen och kan ge det stöd som 

behövs. 
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Citatet ovan belyste hur en metod kring social inkludering blev synlig. Där samspelet 

mellan pedagog och barn samt samspelet mellan barn och barn kunde ses. Utan 

liknande stöd från pedagogen var det ofta barnet i behov av särkilt stöd exkluderades 

från gemenskapen med de andra barnen, anmärkte de intervjuade pedagogerna. De 

intervjuade pedagogerna var eniga om att en del barn behövde ett särskilt stöd i 

sociala sammanhang för att interagera med både barn och pedagoger.  

Individuell tid med barnet i behov av särskilt stöd synliggjorde de intervjuade 

pedagogerna. De tog upp vikten av att individuell tid med barnet bidrog till ökad 

möjlighet att bemöta barnet i behov av stöd. I detta bemötande ansåg de intervjuade 

pedagogerna att barnet fick en chans att visa det barnet kunde. Barnet fick då även 

tillgång att utvecklas utifrån sina förutsättningar och i sin egen takt. Nedanstående 

citat nämnde sätt som de intervjuade pedagogerna tog upp, vilket gav stöd i den 

pedagogiska verksamheten till barn i behov av särskilt stöd:  

Då gäller det att vi ger dem mer individuell tid… de här barnen behöver mera stöd. 

Man kan sätta sig ner med en bok så att de får prata. Nu har vi dragit ut bilder… vi har 

lagt till alla barnen i en låda med fotografier som vi kan sitta och prata om. De får se 

det de varit med om. 

Att man har böcker med bra bilder… att man får sitta och tänka till och att man inte 

läser boken rakt upp och ned… att de får berätta lite. De får lära sig olika begrepp. 

Man upprepar ett ord barnet säger så att det får höra det igen, rätt uttalat… man 

försöker få en dialog med barnet, man sitter ner och samtalar. Detta görs för alla barn, 

men särskilt för barn med språklig försening.  

Citatet nedan tog upp undervisningen med ett specifikt barn som var i behov av 

särskilt stöd:  

Ja jag arbetar ju med en med Downs syndrom. Jag har mycket enskilt då ju… jag är 

med i klassen när hon kan vara med, och sen så har jag ju mycket enskild undervisning 

med henne. Så det blir ju mycket att man riktar den här enskilda undervisningen för att 

hon kan ju inte ta emot den lektionsundervisningen på samma sätt. 

Citatet ovan styrkte den individanpassade undervisningen som framgick av 

pedagogerna under intervjuerna. De intervjuade pedagogerna tog upp att vissa barn i 

behov av särskilt stöd fick sin undervisning vid sidan om den ordinarie 

verksamheten. Detta gjordes enligt pedagogerna för att vissa barn inte klarade att 

vara med i den pedagogiska verksamheten tillsammans med andra barn under en 

längre tid. Vidare tog de intervjuade pedagogerna upp betydelsen av det praktiska 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna uttryckte att det var vanligt 

förekommande att barn i behov av särskilt stöd hade individanpassad undervisning 

som inspirerades av praktiska övningar. De intervjuade pedagogerna tydliggjorde att 

en undervisning där mycket skedde i stillasittande form, inte alltid var en bra metod 
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för barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna benämnde att det ofta krävdes 

situationer där barnet fick använda hela sin kropp då undervisningen skedde. I citatet 

nedan tydliggjordes detta: 

Hon tar inte in det i grupp, hon är nästan enskilt hela tiden. Hon måste ha mycket 

praktiskt hela tiden, med hela kroppen, kan inte sitta stilla och skriva utan måste jobba 

praktiskt. 

5.1.4 Resurs i den pedagogiska verksamheten 
Den här kategorin innefattar den hjälp i form av resurs som kunde ges till barn i 

behov av särskilt stöd och till pedagoger. Resurs förklarade de intervjuade 

pedagogerna som en extra pedagog som sattes in i den pedagogiska verksamheten. 

Denna extra pedagog innehade i de flesta fall ingen specifik kompetens för arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. Denna form av resurs nyttjades vid behov i den 

pedagogiska verksamheten. Behovet kunde enligt de intervjuade pedagogerna 

tillkomma exempelvis vid enskilda tillfällen och aktiviteter, då de verksamma 

pedagogerna inte kunde ge barnet i behov av särskilt stöd det som barnet erfordrade. 

De intervjuade pedagogerna nämnde att resurs även kunde ges när det rörde sig om 

barn med en särskild diagnos. Pedagogerna angav att arbetet med att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd underlättades med en resurs. I citatet nedan beskrev en 

pedagog resurs som viktig för barn i behov av särskilt stöds inkludering i den 

pedagogiska verksamheten. 

Barnet behöver en pedagog som stöd hela tiden. En resurs är viktig… det hjälper 

barnet att bli inkluderat. Vi är inte samma personal hela tiden… vi delar på tiden.  

 

De intervjuade pedagogerna påpekade tillgången och rätten till en resurs. De tog upp 

att det ofta krävdes en diagnos och en inskrivning i habiliteringen för att bli 

berättigad resurs. En återkommande svårighet som togs upp av de intervjuade 

pedagogerna var då barn i behov av särskilt stöd saknade en diagnos. På grund av 

detta blev det svårare att få tillgång till resurs. I kommande citat förklarade en 

pedagog anledningen att rätten till resurs påverkades av diagnostisering.  

Lättare att få resurs när ett barn är inskrivet i habiliteringen. På grund av att vi har ett 

barn med Downs syndrom har vi fått resurs i form av en extra pedagog de timmarna 

som barnet är på förskolan. 

De intervjuade pedagogerna tog upp vikten av resurs för att åstadkomma kontinuitet i 

den pedagogiska verksamheten för barn i behov av särskilt stöd. Med hjälp av resurs 

fanns det för barnet i behov av särskilt stöd en pedagog som stöttade och fanns där i 

de situationer det behövdes. Pedagogerna menade att genom resurs kunde den 
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pedagogiska verksamheten planeras och anpassas bättre till barnet i behov av särskilt 

stöd. Resterande pedagoger kunde i och med denna resurs fokusera på övriga barn i 

barngruppen och pedagogen i form av resurs kunde rikta sin fulla uppmärksamhet 

mot barnet i behov av särskilt stöd. Nedanstående citat belyste fördelen av resurs för 

barnet i behov av särskilt stöd och även den pedagogiska verksamheten: 

 
… resurs för det aktuella barnet så att det skapas en kontinuitet. 

 

5.2 Vilka svårigheter anser pedagoger det 
finns av inkluderingsarbetet i den 
pedagogiska verksamheten?  

Svårigheter vid arbetet med barn i behov av särskilt stöd synliggörs i följande 

rubriker: stora barngrupper samt pedagogers bristande kompetens. De växande 

barngruppernas påverkan på arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan ses i 

rubriken barngruppen. Rubriken pedagogers kompetens belyser den saknad av 

kompetens som många av de intervjuade pedagogerna upplever.   

5.2.1 Stora barngrupper 
Svårigheterna med inkluderingsarbetet vid stora barngrupper framhölls av de 

intervjuade pedagogerna. De tog upp att vid stora barngrupper blev det svårt att 

bemöta barnen utifrån deras behov. Istället behandlades alla barn i barngruppen 

utifrån det som verkade bäst för hela barngruppen. Pedagogerna menade då att 

hänsyn till barn i behov av särskilt stöd uteblev. De intervjuade pedagogerna beskrev 

att det ofta skedde en anpassning av barnet som var i behov av särskilt stöd till den 

pedagogiska verksamheten. Pedagogerna nämnde att egentligen var det den 

pedagogiska verksamheten som skulle anpassas efter barnens behov. Detta blev 

synligt i kommande citat: 

Tyvärr tycker jag att barngrupperna är alldeles för stora… att hinna se alla barn blir 

en större utmaning för oss pedagoger. 

De intervjuade pedagogerna berörde att vid stora barngrupper ökade sannolikheten 

att det blev fler barn i gruppen som var i behov av särskilt stöd. Detta medförde att 

det blev fler barn som behövde mer individuell tid i den pedagogiska verksamheten. 

Samtidigt påpekade pedagogerna den tid som barnen i behov av särskilt stöd förde 

med sig i form av möten, planeringstid och dylikt. Pedagogerna framförde en önskan 

om mindre barngrupper för att kunna åstadkomma en bra kvalité av den pedagogiska 
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verksamheten. Vilket i sin tur kunde medföra ett mer anpassat förhållningsätt och 

arbetssätt kring barn i behov av särskilt stöd: 

Större barngrupper medför en större risk för barn med behov av särskilt stöd. Det blir 

fler barn att diskutera på varje möte, vilket tar tid. Vi är lika många i personalgruppen 

som innan avdelningarna slogs ihop… men ändå fler barn att diskutera. 

De växande barngrupperna sågs för de intervjuade pedagogerna som ett dilemma. 

Stora barngrupper påverkade barn i behov av särskilt stöd då de inte alltid kunde få 

det stöd de behövde för att bli inkluderade. De fick istället anpassa sig till 

barngruppen. De intervjuade pedagogerna uttryckte även hur den pedagogiska 

verksamheten för resterande barn i barngruppen blev lidande, då pedagoger behövdes 

till barn i behov av särskilt stöd. I följande citat nämnde en intervjuad pedagog 

problematiken kring stora barngrupper: 

Det blir ju en ökad arbetsbelastning på resten av arbetslaget och det slår ju ut sedan på 

de andra barnen som är här… vi är ju dessutom ganska så många här, vi snittar 80 - 90 

barn per eftermiddag, och det är liksom inte rättvist… det är inte rättvist om man är i 

behov av särskilt stöd att man ska behöva vistas i en sådan stor grupp. 

5.2.2 Pedagogers bristande kompetens 
De intervjuade pedagogerna var eniga om att fortbildning var en viktig del i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna nämnde att de ofta kunde sakna 

kompetens om hur det pedagogiska arbetet kring barn i behov av särskilt stöd borde 

gestalta sig. Utbildning inom arbetet med barn i behov av särskilt stöd var för de 

intervjuade pedagogerna något man saknade. Pedagogerna tog upp önskan att få den 

kompetens för att uppnå ett professionellt arbetssätt i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. I citatet som följer kan det ses en pedagogs arbete med ett barn i behov 

av särskilt stöd, utan att pedagogen innefattade någon vidareutbildning inom arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd:    

Man får lära sig själv… läsa sig till. Egentligen är det konstigt att jag får undervisa 

henne, jag är ingen specialpedagog. Hon ska undervisas enligt särskilda skolplanen, 

men det finns ingen lärare som egentligen är behörig att undervisa i det. 

Även här beskrev de intervjuade pedagogerna skuldkänslor som ofta blev synliga 

genom arbetet i den pedagogiska verksamheten. Skuldkänslor över att inte kunna 

bemöta barnet i behov av särskilt stöd på ett professionellt sätt. Detta på grund av 

den saknad av kompetens inom området uppgav de intervjuade pedagogerna. 

Problematiken kring fortbildningens saknad gjorde sig tydlig i citaten nedan: 

Man känner sig otillräcklig och oprofessionell… 

Det blir svårt att kommunicera med honom… om inte han förstår så tecknar han… men 

det spelar inte så stor roll när man inte kan det.   
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6 DISKUSSION 
I diskussionen förs ett resonemang kring den bakgrund studien bygger på samt det 

resultat som framgår. Inkluderingens möjligheter tar vidare upp barn i behov av 

särskilt stöds tillhörighet i barngruppen. Hur arbetar pedagoger kring inkludering i 

den pedagogiska verksamheten? berör hur arbetssätt och förhållningssätt av 

inkluderingsarbetet får betydelse för barn i behov av särskilt stöds inkludering. Vilka 

svårigheter anser pedagoger det finns av inkluderingsarbetet i den pedagogiska 

verksamheten? tar upp faktorer som kan försvåra arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. Sammanfattning belyser för studien väsentliga aspekter som tagits upp. 

Nästkommande rubrik, metodkritik, tar upp kritik till tillvägagångssättet av studiens 

utformande av metod. Den sista rubriken, förslag till fortsatt forskning, nämner två 

områden som kan ses som uppslag till en bredare syn på inkluderingsarbetet. 

6.1 Inkluderingens möjligheter   

Inkluderingens möjligheter innehåller rubriken samspel och delaktighet, som berör 

barn i behov av särskilt stöds möjlighet till inkludering samt pedagogernas närmande 

av barns perspektiv. 

6.1.1 Samspel och delaktighet  
Vår tolkning av studiens resultat är att vissa platser, tillfällen och situationer verkar 

bestå av mer eller mindre deltagande och tillhörighet hos barn i behov av särskilt 

stöd. Detta framkommer av de intervjuade pedagogerna, som framhäver att barn i 

behov av särskilt stöd som vistas i mindre barngrupper visar ett större deltagande och 

samhörighet med övriga barn i gruppen än de som vistas i större barngrupper. 

Samtidigt beskriver vår tolkning egentligen inget om huruvida barnet själv upplever 

situationen. Luttropp (2011) presenterar i sitt resultat att det inte räcker med endast 

en fysisk närvaro, utan även ett engagemang behövs hos barnet för att inrymma ett 

inkluderande. För att barn i behov av särskilt stöd ska känna tillhörighet i 

barngruppen krävs det oftast ett aktivt samspel och inte bara ett deltagande.  

 

Vår studie har sin grund att bland annat undersöka verksamma pedagogers syn på 

inkluderingsarbetet. Tankar kring barn i behov av särskilt stöds egna upplevelser av 

inkludering har väckts under studiens gång då det är pedagogers uppfattningar om 

inkludering som synliggjorts. Det är endast enstaka intervjuade pedagoger som lyfter 

barn i behov av särskilt stöds egna upplevelser av känsla att känna tillhörighet, att 
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vara inkluderad i den pedagogiska verksamheten. Vi anser att detta är en aning 

förvåningsvärt då vi själva finner barn i behov av särskilt stöds egna uppfattningar 

som betydelsefulla för pedagogers arbete mot inkludering i den pedagogiska 

verksamheten. Vi ser det som olika val av vilket perspektiv som närmas samt vilket 

perspektiv som kan komma att uteslutas. För att uppfatta barns handlingar och 

uttryck nämner Johansson (2003) ett närmande av barns perspektiv som väsentligt. 

Det kan även vara en fördel att få tillgång till barns livsvärldar som stöds av Emilson 

(2008) för att ta del av barn i behov av särskilt stöds handlingar och uttryck. Vi vill ta 

fasta på att tillgången till barns livsvärldar kan bidra till att komma barnet närmre, ett 

försök att uppnå barnets perspektiv. Detta kan även ge en ökad chans vidare 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd ur fler perspektiv. 

6.2 Hur arbetar pedagoger kring inkludering i den 
pedagogiska verksamheten? 

Pedagogers förhållningssätt som rubrik inrymmer att det förhållningssätt pedagoger 

innehar får betydelse gällande barn i behov av särskilt stöds inkluderingsmöjligheter 

i den pedagogiska verksamheten. Rubriken relationellt och kategoriskt 

förhållningssätt, tar upp det förhållningssätt som ofta synliggjordes i studiens resultat 

kopplat till den pedagogiska verksamheten. Rubriken individanpassad undervisning 

innehåller en problematisering kring den individuella undervisning som ibland sker 

med barnet i behov av särskilt stöd. Integrering och inkludering inrymmer ett 

resonemang kring den pedagogiska verksamheten som inkluderad eller integrerad.  

Resurs i den pedagogiska verksamheten berör hur rätten till resurs har inverkan på 

hur det pedagogiska arbetet gestaltar sig.   

6.2.1 Pedagogers förhållningssätt 
Från resultatet, av den studien utförts, kan det ses att de intervjuade pedagogerna 

anser att deras förhållningssätt har en stor inverkan på kvalitén av den pedagogiska 

verksamheten. Pedagogers förhållningssätt avspeglas mot barnen, därav blir det 

betydelsefullt hur förhållningssättet framförs av pedagogerna. Detta stödjer sig även i 

Jonsdottirs (2007) resultat, där pedagogers förhållningssätt har påverkan bland annat 

på barn i behov av särskilt stöds inkludering. Vi vill ta fasta på det Luttropp (2011) 

samt Jonsdottir (2007) nämner, att kvalitén på den pedagogiska verksamheten har en 

betydande roll beroende på hur barn i behov av särskilt stöd inkluderas. Särskilt att 
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pedagoger förhåller sig utifrån ett passande förhållningssätt gentemot barnens olika 

nivåer.  

6.2.2 Relationellt och kategoriskt förhållningssätt 
Jakobsson och Nilsson (2011) presenterar kategoriskt och relationellt 

förhållningssätt. Beroende vilket förhållningssätt som brukas, riktas fokus antingen 

åt att barnet i behov av särskilt stöd ska anpassas eller att den pedagogiska 

verksamheten ska anpassas. Utifrån studiens resultat kan det tolkas att många av de 

intervjuade pedagogerna är medvetna om att det finns olika sätt att förhålla sig till 

barn i behov av särskilt stöd. Av resultatet går det att utläsa en strävan efter att arbeta 

utifrån det relationella förhållningssättet. Däremot uppger en del pedagoger 

svårigheterna med att fullfölja anpassningen av den pedagogiska verksamheten 

utifrån det relationella perspektivet. De anser att den pedagogiska verksamheten inte 

alltid är anpassad för alla barn och av resultatet kan det även ses att verksamheten 

kan bidra till ett skapande av barn i behov av särskilt stöd. Den pedagogiska 

verksamheten, anser vi, kan ha en bidragande del till ett skapande av barn i behov av 

särskilt stöd. Vi drar denna slutsats för att den miljön barnet befinner sig i har en stor 

påverkan hur ett behov av särskilt stöd blir synligt. Genom den befintliga miljön kan 

därmed ett behov av särskilt stöd ses som ett situerat handikapp. Detta stöds även i 

Ericssons (2006) tankar som tar upp pedagogers syn på ett relationellt perspektiv, där 

allt ses ur sin kontext. De behov som barn i behov av särskilt stöd kan inneha kan då 

ses som situerade. 

 

Det relationella och det kategoriska förhållningssättet kan jämföras med integrering 

och inkludering. Olika författare så som Asp- Onsjös (2006) samt Jakobsson och 

Nilssons (2011) syn på kategoriskt förhållningssätt kan liknas Nilholms (2006) 

definition av integrering. Då båda begreppen, integrering och kategoriskt 

förhållningssätt, kan ses utifrån att det är barnet i behov av särskilt stöd som ska 

anpassas till en verksamhet som redan är befintligt. Det relationella förhållningssättet 

utifrån Isakssons (2009), Jakobsson och Nilssons (2011) samt Rosenqvists (2007) 

teorier infaller inom ett inkluderingsperspektiv utifrån Brodin och Lindstrands 

(2010) tankar, där bland annat den sociala gemenskapen är i fokus. Verksamheten 

ska då utformas på ett lämpligt sätt efter barnets behov.  
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Av studiens resultat att döma arbetar som tidigare nämnt många av de intervjuade 

pedagogerna utifrån ett relationellt förhållningssätt. Vår uppfattning är därav att 

arbetet i de pedagogiska verksamheterna verkar mot en inkludering av barn i behov 

av särskilt stöd. Då många av de intervjuade pedagogerna lyfter bland annat ett 

flexibelt arbetssätt för ett anpassande av den pedagogiska verksamheten till barnens 

behov. Vikten av flexibilitet i sitt arbetssätt tar Jakobsson och Nilsson (2011) samt 

Skolverket (2005) upp, särskilt då barn är egna individer med olika behov. Studiens 

resultat visar som sagt genomgripande att de intervjuade pedagogerna brukar ett 

flexibelt arbetssätt i bemötandet av barn i behov av särskilt stöd. Det kan ses vid 

indelning av barngruppen samt individanpassad undervisning. Detta styrks i det 

Haug (1998) beskriver, att tillgången till olika konstellationer är av stor vikt då varje 

barn har sina behov. Det optimala är att den pedagogiska verksamheten utgår från de 

behov som blir synligt hos varje barn. Arbetet med barn är väldigt komplext och 

svårt att förutse vad och hur något ska utföras. Betydelsefullt blir att både se till 

barnet i behov av särskilt stöd och även vad som blir det bästa för hela barngruppen. 

Situationen i sammanhanget är också betydande för vilket förhållningssätt som blir 

aktuellt. Vår föreställning är att som pedagog inta ett flexibelt arbetssätt, detta är i 

likhet med Isakssons (2009) resultat där denna flexibilitet kan ses i riktning mot en 

inkluderande verksamhet.  

6.2.3 Individanpassad undervisning 
Utifrån studiens resultat kan vi se att individuell tid med barnet i behov av särskilt 

stöd oftast sker utanför den ordinarie barngruppen. Detta ser vi som att barnet i den 

situationen blir integrerad, då det endast sker en geografisk placering. Genom detta 

arbetssätt är barnet i behov av särskilt stöd inte inkluderat under hela sin tid i den 

pedagogiska verksamheten. De intervjuade pedagogerna är eniga om att individuell 

tid med barn i behov av särskilt stöd är betydelsefull för barnet. Då den individuella 

tiden bidrar till en ökad möjlighet för barnet i behov av särskilt stöd att ta till sig 

undervisningen. Samtidigt som många pedagoger belyser vikten av att barn i behov 

av särskilt ska var inkluderade i den pedagogiska verksamheten tillsammans med 

övriga barn. Vi ställer oss frågan, är ett inkluderingsperspektiv alltid det bästa att 

sträva efter i den pedagogiska verksamheten? Precis som det blir tydligt i resultatet 

kan det ibland behövas individuell undervisning med barnet i behov av särskilt stöd, 

för att sedan bli inkluderad i den pedagogiska verksamheten.  
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Enligt det resultat som framgår av studien tolkas det som många av de intervjuade 

pedagogerna ser barn i behov av särskilt stöd som inkluderade i den pedagogiska 

verksamheten. Även då det sker mycket individuell undervisning med dessa barn 

utanför den ordinarie verksamheten. Denna form av ”anpassning” går i enighet med 

Emanuelsson och Perssons (2002) tankar kring individuell undervisning. Författarna 

tyder att den enskilda undervisningen är till för att hjälpa barn i behov av särskilt 

stöd för att de sedan ska kunna deltaga i den ordinarie undervisningen. En 

uppfattning kan vara att ett strävande efter en helt inkluderad pedagogisk verksamhet 

inte behöver vara det bästa för barnet i behov av särskilt stöd. Vårt tycke, angående 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd, innefattar en ömsesidig växelverkan kring 

en pedagogisk verksamhet som både är integrerad samt inkluderad. En del barn i 

behov av särskilt stöd behöver individuell undervisning utanför den ordinarie 

barngruppen. Därmed är det inte självklart att det bästa för alla barn är att vara 

inkluderad under hela sin vistelse i den pedagogiska verksamheten.      

6.2.4 Integrering och inkludering 
I studiens reslutat finner vi en tolkningsproblematik av integrerings- och 

inkluderingsbegreppen. Begreppet integrering kan förstås som att många av de 

intervjuade pedagogerna tolkar olika och att det även sker en tvetydighet kring 

begreppets innebörd. En tvetydighet kan förstås då många pedagoger använder 

begreppet integrering som en inkluderingsbeskrivning. Denna tvetydighet kring 

integrering kan enligt Isaksson (2009) uppkomma då integrering är ett diffust 

begrepp. En tanke som tillkommit är om en del av de intervjuade pedagogerna 

uppfattar integrering helt och hållet som inkludering. Detta ses i studiens resultat 

kring individanpassad undervisning, där många intervjuade pedagoger framför en 

undervisning som sker utanför den ordinarie barngruppen. Trots det uppger 

pedagogerna att metoden är ett inkluderande arbetssätt. Därav kan det bli svårigheter 

att urskilja när det rör sig om en fullständig inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd i den pedagogiska verksamheten. I och med att det sker en integrering av barnet 

i behov av särskilt stöd tolkar vi det som att det förekommer en anpassning av barnet 

till den pedagogiska verksamheten. Detta styrks av Unesco (2005) som också nämner 

integrering då den pedagogiska verksamheten inte utformas efter varje barns behov.  
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En del pedagoger uttrycker en önskan om en integrerad verksamhet som ska passa 

alla barn. Vi anser att pedagogerna istället menar en inkluderad verksamhet, då de 

mer verkar anse att det rör sig om en verksamhet som anpassas efter barnets behov. 

Detta går i samma linje som Jakobsson och Nilsson (2011) menar att betydelsen av 

integrering är att enskilda barn ska anpassas till den pedagogiska verksamheten. 

Brodin och Lindstrand (2010) förklarar att integrering handlar om det geografiska 

läget där barnet är placerad. Isaksson (2009) behandlar integrering mer i fråga om 

enskilda barn. Många forskare verkar vara eniga om att inkludering handlar mer om 

alla och inte endast enskilda barn. Fokus för anpassning vilar istället på den 

pedagogiska verksamheten. Delaktighet, social samvaro och gemenskap är centrala 

då det rör sig om inkludering (Brodin & Lindstrand, 2010; Isaksson, 2009; Jakobsson 

& Nilsson, 2011; Skolverket, 2005). Denna tolkningsproblematik som råder i den 

pedagogiska verksamheten kan skapa missförstånd mellan pedagoger men även 

mellan pedagoger och andra yrkesgrupper. Det kan i sin tur problematisera arbetet 

kring barn i behov av särskilt stöd i den pedagogiska verksamheten. I ljuset av detta 

drar vi slutsatsen att även då barnen är integrerade i den pedagogiska verksamheten, 

att de är tillsammans oberoende av vilket stöd de är i behov av, behöver det inte 

självfallet leda till ett inkluderande. 

6.2.5 Resurs i den pedagogiska verksamheten 
Samtliga intervjuade pedagoger framhäver resurs i den pedagogiska verksamheten 

som en betydande tillgång vid arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Intagande av 

resurs är även enligt vår mening positivt. Samtidigt har vi vissa invändningar 

gällande den befintliga kompetensen, detta återkommer vi till i nedanstående rubrik. 

Ur en helhetssyn ser vi tillgången till resurs som värdefull då detta kan underlätta för 

samtliga pedagoger i arbetslaget samt barnet i behov av särskilt stöd. Resurs i form 

av ytterligare en pedagog i den pedagogiska verksamheten ses enligt Gerrbo (2012) 

som en bidragande tillgång för barn i behov av särskilt stöds vistelse i verksamheten. 

Genom resurs kan barn i behov av särskilt stöds vardag bli mer hanterbar. Med fler 

pedagoger kan fokus då riktas mot alla barn i barngruppen samt den pedagogiska 

verksamheten.  

En resurs bidrar till att stödja och hjälpa barn i behov av särskilt stöd samt ge barn 

bättre förutsättningar till inkludering. Förutsättningar som bland annat handlar om 

barnets sociala samvaro samt delaktighet. Detta stöds av flera författare som ställer 
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sig eniga att delaktighet och social samvaro är bidragande faktorer för en inkludering 

av barn i behov av särskilt stöd (Brodin & Linstrand, 2010; Isaksson, 2009; Nilholm, 

2006). Tillgången till resurs kan i studiens resultat i många fall ses som beroende av 

en diagnos hos barnet. Detta kan vi se som ett dilemma då det i många fall behövs en 

resurs i den pedagogiska verksamheten, även att det inte förekommer någon diagnos 

hos barnet. Enligt vår åsikt av studiens resultat kan detta leda till pedagogers sökande 

på en bekräftad diagnos hos barnet, i ett desperatliknande försök, få tillgång till den 

resurs de anser sig vara i behov av. Enligt Giota och Emanuelsson (2011) krävs det 

ofta en diagnostisering av barnet för att få rätt till resurs. Vi undrar om det ska vara 

så, eller kan detta skapa en jakt att sätta en diagnos på barnet? 

6.3 Vilka svårigheter anser pedagoger det finns av 
inkluderingsarbetet i den pedagogiska 
verksamheten? 

Utifrån rubriken stora barngrupper kan det ses hur de intervjuade pedagogerna anser 

de stora barngruppernas inverkan på inkluderingsarbetet. Pedagogers bristande 

kompetens synliggör den specifika kunskapens betydelse för arbete med barn i behov 

av särskilt stöd. 

6.3.1 Stora barngrupper 
Av studien har det framgått att arbetet med barn i behov av särskilt stöd underlättas 

bland annat genom indelning av barngruppen i mindre grupper. Vår generella åsikt 

om detta arbetssätt är att det är en gynnsam metod för barn i behov av särskilt stöd 

men även för övriga barn i gruppen. Detta styrker Asplund Carlsson, Pramling 

Samuelsson och Kärrby (2001) som betonar att vissa barn kan utveckla en passivitet 

då den pedagogiska verksamheten är utformad av stora barngrupper. En miljö som 

förekommande är lugn och trygg är oftast lämplig för barn i behov av särskilt stöd, 

då det i större grupper annars kan bli många intryck för barnet att ta in. Många 

intryck kan i sin tur hämma barnet i dess lärande och utveckling.  

I resultatet framkommer det att samtliga intervjuade pedagoger beskriver en 

pedagogisk verksamhet som innefattar stora barngrupper. Ur ett 

inkluderingsperspektiv kan vi se detta som en försvårande faktor då stora 

barngrupper kan medföra en risk att det förekommer fler barn i barngruppen som är i 

behov av särskilt stöd. Detta kan i sin tur, precis som studiens resultat framhäver, 

leda till en anpassning av barnet som är i behov av särskilt stöd till den pedagogiska 
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verksamheten. Återigen gör sig integreringens problematik synlig, då det endast är 

den geografiska platsen som barnet i behov av särskilt stöd har gemensamt med 

övriga barn. Att barn kan skadas i sin utveckling av att vistas i stora barngrupper 

presenterar Broberg (2012) i ny forskning. Där även ett försämrande av den 

pedagogiska verksamheten blir synlig då det förekommer fler barn i gruppen. I 

grupper med färre barn blir det lättare för pedagogen att se och få tid till varje barn 

och dess förutsättningar. Broberg (2012) tar vidare upp vikten av att barn utvecklar 

ett bättre samspel i mindre barngrupper. Vid arbetet i mindre grupper blir barnets 

behov mer synligt för pedagogen som bättre kan tillgodose detta genom en 

anpassning av den pedagogiska verksamheten.  

6.3.2 Pedagogers bristande kompetens 
Av studiens resultat att döma framkommer det att resursen oftast inte innehar en 

specificerad utbildning inom det aktuella området i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Gällande kompetensen, som ofta är otillräcklig hos resurspedagogen, 

ser vi som en bristande faktor i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vi 

tillönskar mer kompetens inom specialpedagogik för resurspedagogen och även för 

samtliga pedagoger. Detta styrks i Ahlbergs (2007) och Brodin och Lindstrands 

(2010) tankar kring att pedagoger, oavsett tidigare utbildning, ska inneha 

grundläggande kunskaper i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta för att 

underlätta inkluderingsarbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Att alla pedagoger 

ska kunna undervisa varje barn oavsett barnets behov är något som Haug (1998) 

vidrör. Vidare förespråkar författaren att pedagoger då bör ha en allmän kompetens 

kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Denna allmänna kompetens bland 

samtliga pedagoger kan leda till att utvecklande diskussioner uppkommer samt ett 

gemensamt förhållningssätt utvecklas. Detta kan i sin tur bidra till att den 

pedagogiska verksamheten bättre kan anpassa till barn i behov av särskilt stöd.  

6.4 Sammanfattande reflektion 

Studiens övergripande syfte var att skapa förståelse för den inkluderande 

verksamheten. Därmed ett utgående från pedagogers förhållningssätt och arbetssätt 

kring barn i behov av särskilt stöd. För att besvara våra frågeställningar ser vi att 

pedagogers arbete kring barn i behov av särskilt stöd i de olika verksamheterna 

liknar varandra. Det vi har kommit underfund med är att det ofta sker en gruppering 

av barngruppen samt individuell undervisning för att underlätta vistelsen i den 
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pedagogiska verksamheten för barn i behov av särskilt stöd. Pedagogers 

förhållningssätt blir betydelsefullt gällande inkludering. Beroende på pedagogers sätt 

att förhålla sig till barn i behov av särskilt stöd kan det ses en påverkan på barnen. 

Strävan för pedagoger blir att skapa en verksamhet med hög kvalité där man intar ett 

anpassat arbetssätt efter barnet i behov av särskilt stöds behov.  

Svårigheter med inkluderingsarbetet i den pedagogiska verksamheten ses i och med 

de stora barngrupper som ofta förekommer. Därav tillkommer det fler barn som är i 

behov av särskilt stöd som leder till ett synliggörande av bristande kompetens hos 

pedagoger.  Det leder vidare till en svårighet att bemöta varje barn utifrån dennes 

behov, vilket bidrar till att barnet i behov av särskilt stöd istället får anpassa sig till 

verksamheten. Denna problematik kan vi se som aktuell i den pedagogiska 

verksamheten då det idag bildas större barngrupper. Pedagogers brist på kompetens 

ses även som en svårighet då kunskap att bemöta barn i behov av särskilt stöd 

saknas. Vi förespråkar en kontinuerlig utbildning i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd för att kunna bidra till en inkluderande verksamhet. 

6.5 Metodkritik 

I innehållet av metodkritik tas kontakt som togs, utskick av intervjufrågor, samt 

genomförande upp. I dessa följande stycken kritiseras de val vi gjort vid 

tillvägagångssättet för vår studie.   

6.5.1 Kontakt som togs 
Kontakt med medverkande pedagoger bör tagits i ett tidigare skede av studiens 

arbete. Detta grundar vi på erfarenhet som vi nu tillägnat oss. Vi har märkt att 

mycket av studien tar mer tid än väntat. Det missivbrev som skickades ut till 

rektorerna borde skickats ut tidigare, därför många svar från rektorerna uteblev. 

Kontakt har därav tagits av oss själva genom telefonsamtal och besök.  

Den kontakten som fanns sedan tidigare med intervjuade pedagoger kan tolkas som 

negativ då det personliga kan ta överhand och det professionella agerandet kan 

försummas. Samtidigt kan detta ses som positivt då pedagogen kan bli mer 

avslappnad vid intervjun.   

Kritik kan också ses gällande då vi var välbekanta med verksamheten sedan tidigare. 

Därav kan en tolkning ske från vår sida bortsett från vad pedagogen sagt under 

intervjun. Eftersom vi varit med i verksamheten kan våra egna erfarenheter och 
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förutsättningar påverkar svaret på intervjufrågorna. Ur en annan synvinkel kan detta 

ses som positivt, då vi kunde få en djupare förståelse för de svar som gavs.  Exempel 

kunde ses vid intervjutillfällen då händelse togs upp som vi medverkat vid och en 

djupare förståelse uppkom. 

6.5.2 Intervjufrågor 
Kritik kan ses till valet av intervjufrågor då ingen fråga ställdes kring inkludering. 

Detta gjordes för att inte vilseleda de intervjuade pedagogerna, då det idag råder en 

otydlighet kring begreppen inkludering och integrering. I intervjuerna fanns risk att 

det kunde leda till en förvirring då begreppet integrering kunde komma att användas 

då det talades om inkludering.   

Ett tillvägagångssätt vi använde oss av var att skicka ut intervjufrågorna i förväg så 

de pedagoger som skulle delta fick tillgång till dessa. Kritik kan ges till detta sätt då 

det kan leda till en försköning av verksamheten från pedagogernas sida. Pedagogerna 

får mer tid att undersöka lämpliga arbetssätt och metoder för att sedan anpassa 

svaren till dessa. Denna försköning kan innebära att verksamheten inte ses utifrån 

dess existerande utformning. Samtidigt uppfattade vi detta tillvägagångssätt som 

positivt. Pedagogerna kunde bidra med mer utförlig information då de fått tid att 

reflektera över frågorna. Detta tillvägagångssätt uppfattades också som positivt av 

pedagogerna, som bättre kunde anpassa sin tid för intervjun. Enligt Hargreaves 

(1998) innefattar många pedagoger en tidsbrist gensmed verksamheten och dess 

arbetsuppgifter. Detta kan ses som en intensifiering. Parding och Ringarp (2008) 

nämner att intensifiering av pedagogernas arbete har medfört att arbetsuppgifter har 

blivit fler men ska utföras på samma tid som innan. Att skicka ut intervjufrågorna 

innan kan vara en fördel för att få pedagoger att medverka i studien då de kunde 

förbereda sig.  

6.5.3 Genomförande 
Under samtliga intervjuer förekom ljudinspelning, enligt överrenskommelse med 

pedagogerna. Kritik kan riktas mot denna metod som kan bidra till en nervositet hos 

pedagogerna. Detta i sin tur kan bidra till att pedagogerna missar eller glömmer bort 

viktiga delar i deras arbete. De fördelar vi uppmärksammade med ljudinspelningen 

var att vi vid intervjutillfället kunde fokusera på vad pedagogen beskrev istället för 

att fokus hamnade på att anteckna. Vi uppfattade att denna fokusering mot den 

intervjuade pedagogen skapade ett bättre samspel.   
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Vi båda antecknade vid intervjuerna, för att reducera risken att missa information. 

Detta kan ses som negativt då det finns risk att vi båda som intervjuar fokuserar 

mindre på pedagogen. Ytterligare en fördel med att anteckna är om ljudinspelningen 

skulle misslyckas.  

6.6 Pedagogiska implikationer 

Det vi kan ta lärdom av i vårt kommande yrkesverksamma liv som pedagoger, samt 

de som redan är verksamma pedagoger, rektorer, studenter och föräldrar utifrån 

studien, är att inkludering i den pedagogiska verksamheten inte alltid behöver vara 

en självklarhet.  Fokus bör inte hela tiden inbegripa att alla barn ska vara tillsammans 

under hela vistelsen i verksamheten. Istället anser vi att ett utgående av barnets 

befintliga behov till situationen är det mest väsentliga i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Givetvis tycker vi att alla barn ska känna en tillhörighet och gemenskap 

i den pedagogiska verksamheten. Detta i sin tur kan innebära att ibland krävs det en 

undervisning utanför den ordinarie barngruppen.  

Studien har bidragit till en djupare förståelse för inkluderingsarbetet i den 

pedagogiska verksamheten. Detta kan leda till ett mer gynnsamt arbete i det framtida 

yrkeslivet. Genom denna nyvunna kunskap har synen breddats vilket i den 

pedagogiska verksamheten kan det leda till ändrat och anpassat förhållningssätt från 

vår sida. Specialpedagogik har fångat vårt intresse och vi anser att det behövs mer 

kompetens i de pedagogiska verksamheterna. Vilket har inspirerat oss att i framtiden 

vidareutbilda oss inom ämnet för att kunna bidra till en mer anpassad verksamhet till 

barn i behov av särskilt stöd.    

6.7  Förslag till fortsatt forskning 

Efter avslutad studie har som tidigare nämnts tankar kring barns syn på inkludering 

väckts. Då det i studien framgår hur pedagoger upplever inkludering av barn i behov 

av särskilt stöd, finner vi det av intresse att för fortsatt forskning bredda synen på 

inkludering i den pedagogiska verksamheten genom att synliggöra barns tankar kring 

inkludering. Genom en närmare forskning kring barns egna uppfattningar kring sin 

inkludering kan pedagoger få uppfattning om barns livsvärldar. Som i sin tur kan 

leda till ett närmande av barns perspektiv. Detta kan bidra till ett förhållningssätt som 

kan påverka det rådande pedagogiska arbetssättet.  
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Ytterligare förslag på fortsatt forskning är diagnostiseringsproblematiken. Tankar 

som väckts berör rätten till resurs beroende av diagnos, då barn i behov av särskilt 

stöd inte alltid blir berättigad en resurs. Fokus för fortsatt forskning är att rikta om 

det ska krävas en diagnos för att få rätten till det stöd barnet och även verksamheten 

är i behov av.   
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BILAGA 1   

Inkludering i den pedagogiska 

verksamheten 

Ett begrepp som är nära relaterat till den inkluderande verksamheten är en skola för 

alla, som under de senaste åren har blivit ett allt vanligare begrepp inom den 

pedagogiska verksamheten. Området verkar i dagens samhälle aktuellt men även ett 

område där otydligheter råder gällande hur arbetet fortgår. Därav känns det 

betydelsefullt att synliggöra hur arbetet kring en inkluderande verksamhet fortgår. 

Syftet med vår studie är att skapa förståelse om pedagogers förhållningssätt och 

arbetssätt kring en inkluderande verksamhet. Fokus riktas mot ett specialpedagogiskt 

perspektiv, där barn i behov av stöd är utgångspunkten.  

Vi har valt att kontakta rektorer runt om i Kalmar för att skapa möjlighet till 

interaktioner med olika pedagoger. Genom Kalmar kommun har vi fått tillgång till 

mail-adresser som detta brev skickats ut till.   

 

Studien kommer att vara av kvalitativ karaktär. Tillvägagångssättet för att samla in 

data består av intervjuer med pedagoger. Ljudinspelning kommer förekomma om ett 

godkännande sker av samtliga parter. De data vi samlar in kommer vi att 

sammanställa, bearbeta och analysera.  

 

Medverkan i denna studie kan bidra till en reflektion kring den inkluderande 

verksamheten och dess dilemman.  

 

Data kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av den. Inget ska kunna 

härledas till enskilda individer.  De insamlade data behandlas i studien, som sedan 

granskas av personer på Linnéuniversitetet i Kalmar. Studien beräknas vara 

analyserad och avslutad i slutet av januari månad 2013. Därefter publiceras studien i 

databasen DiVa (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Om önskemål finns skickas 

studien i sitt omfång ut till de medverkande verksamheterna. 

 

Viktigt att ha i åtanke är att intervjuerna är på frivilliga. De kan när som helst 

avbrytas. Sker ett avbrytande kommer insamlad data inte längre vara tillgänglig för 

studiens resultat. Nedan finns våra kontaktuppgifter ifall det finns frågor angående 

studien. 

 

Studenter: 

Anna Ekström    Emilie Jakobsson 

    

ae22mt@student.lnu.se ej22eu@student.lnu.se 

 

Handledare:    

Andreas Fröberg   

   

andreas.froberg@lnu.se    

mailto:ae22mt@student.lnu.se
mailto:ej22eu@student.lnu.se
mailto:andreas.froberg@lnu.se
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Samtyckesformulär 

 

Härmed intygar jag att genom detta brev fått information gällande studien och dess 

genomförande.  

 

Jag har även tagit del om hur data och personuppgifter kommer att behandlas.  

Vid eventuella frågor kring studien vet vart jag ska vända mig. 

Genom denna underskrift samtycker jag till att delta i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum och ort_____________________________________________ 

 

 

Underskrift_______________________________________________  

 

 

Namnförtydligande_________________________________________ 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 

 

 Hur definierar du barn i behov av särskilt stöd? 

 

 Hur arbetar ni med barn i behov av särskilt stöd? 

 

 Är det något särskilt material eller metoder ni använder er av i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

 

 Vad anser du är den optimala verksamheten för barn i behov av 

särskilt stöd? 

 

 Vad är även det optimala för er som pedagoger gällande detta 

område? 

 

 Är detta genomförbart med de resurser och förutsättningar som 

finns för den pedagogiska verksamheten? 

 

 


